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الخاصة  باإلدارة الرسالةالرؤية  و

كباتوالمرالسواقينترخيصخدماتتقديمفيالمؤسسيالتميزالرؤية

ةالرسال

كفاءةبالخدمةلمتلقيوالمركباتالسواقينترخيصخدماتتقديم

بماكاءالشرمعوالتعاونالحديثةالتكنولوجياباستخداموفاعلية

.آمنةيةمروربيئةتعزيزفيويسهمالرشيدةالحوكمةمعياريحقق



اهمية الفحص الفني للمركبات والية 

( حزام االمان) العمل لفحص 

في القسم الفني لدى ادارة ترخيص 

السواقين والمركبات   



ادارة ترخيص السواقين / واجبات القسم الفني 

والمركبات 
لفنية ليتم فحص المركبات قبل ترخيصها والتأكد من صالحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات ا•

.تسجيلها بأسماء مالكيها وتجديد تراخيصها سنوياً •

.إعطاء محاضرات خارج اإلدارة بأمور تتعلق في المركبات•

.والتوصيات الالزمة الفنية المشاركة في اعداد الدراسات •

.الزرقاء/المشاركة في المعاينه الجمركية في كل من جمرك عمان وجمرك المنطقه الحره •



اعداد المركبات العاملة في المملكة االردنية  

(2021)الهاشمية مقسمة حسب الفئة لعام 

العدد المركبةفئة

1281297 ركوب صغير

182705 شحن

178959 مشتركنقل

22637 متوسطركوب

4192 حافلة

9633 مركبة ذات استخدام خاص

20851 راس قاطرة

:يوجد فئات اخرى من المركبات مثل : مالحظة 

(المركبات الزراعية  واالنشائية والدراجات االلية والمقطورات وانصاف المقطورات)



تعليمات الفحص الفني للمركبات 

ات تخضع المركبات اآللية على اختالف انواعها والمقطورات وانصاف المقطور
:يةلفحص فني في ادارة ترخيص السواقين والمركبات في الحاالت التال

شروط قبل تسجيلها وذلك لتحديد مواصفاتها والتثبت من توافر كافة ال-أ 
.المحددة بقانون السير واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

ة عند اجراء اي تعديل على احد االجزاء الرئيسية او مواصفات المركب-ب 
.الرئيسية االخرى والواردة في رخصة سير المركبة

يص عند اعادة استخدام المركبة بعد توقفها عن العمل او عند انتهاء ترخ-ج 
من المركبة المعفاة من الفحص الفني مدة تزيد على السنة وذلك للتثبت

.مواصفاتها وصالحياتها

.عند حجز المركبة لعدم صالحيتها الفنية-د 



التشريعات الخاصة باحزمة االمان 
2020تعليمات تجهيز المركبات لسنة •

وب سيارات الرك)تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافالت والحافالت المتوسطة •
٢٠٢٠المستوردة والمصنعة محليا لسنة ( المتوسطة

2015المواصفات والشروط الالزمة الواجب توفرها في حافالت النقل العام لسنة •

ات  تعليمات تنظيم نقل الطالب والعاملين في المؤسسات التعليمية بواسطة الباص•
2006لسنة ( الحافالت وسيارات الركوب المتوسط)

من قرار مجلس الوزراء ( 4)مواصفات والوان السيارات المقصود اعفائها بموجب البند •
.م 2003/4/8تاريخ ( 4210)الموقر  رقم 

2019تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة •



2020تعليمات تجهيز المركبات لسنة 



طةتعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافالت والحافالت المتوس

٢٠٢٠المستوردة والمصنعة محليا لسنة ( سيارات الركوب المتوسطة)



المواصفات والشروط الالزمة الواجب توفرها في 

2015حافالت النقل العام لسنة 



ة تعليمات تنظيم نقل الطالب والعاملين في المؤسسات التعليمية بواسط

2006لسنة ( الحافالت وسيارات الركوب المتوسط)الباصات  

(:8)بند ( 3)المادة 

تركيب احزمة امان للمقاعد االمامية ومقعد السائق •
.والمقاعد المجاورة لالبواب 



مواصفات والوان السيارات المقصود اعفائها 

من قرار مجلس الوزراء الموقر  ( 4)بموجب البند 

.م 2003/4/8تاريخ ( 4210)رقم 



تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي 

2019للمؤسسات التعليمية لسنة 



(باحزمة االمان)آلية الفحص الفني المتعلقة 

ي يتتتم فحتتص احزمتتة اامتتان والتاكتتد متتن صتت حيت  وتتتوفر  فتت•

المركبات من قبل كوادر مدربتة ومؤللتة فتي ادارة التترخيص

وبمتتتتا ينستتتتجم متتتتع التعليمتتتتات الناصمتتتتة لتستتتتجيل وتتتتترخيص

.المركبات



مجاالت التطوير

تطور العمل على تعديل التشريعات الموجودة وبما ينسجم مع•

.الصناعة في المركبات 

زام نشر التوعية والثقافة المرورية فيما يخص استخدام ح•

.اامان في المركبات 

.مراجعة المواصفات العالمية احزمة اامان •
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منوطة إن سعي إدارة الترخيص الى التميز في مستوى أدائها والقيام بواجباتها وتقديم الخدمات ال

اللة الملك جائزة جالعديد من فئات لفوز بلهذه االدارةأهلبها لكافة شرائح المجتمع بكفاءة وشفافية 

:وهي على النحو التاليعبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية 

.(م2003)في كافة المعايير               ( الجائزة الفضية ) المرتبة الثانية 1.

.(م 2005)كافة المعايير في ( الجائزة الذهبية )المرتبة األولى 2.

.(م 2005)جائزة أفضل موظف مساند متميز              -أ:  جوائز فردية 3.

.(م 2005)جائزة أفضل موظف فني متمــــيز            -ب

.(م 2007)جائزة أفضل موظف قيــــــــــــادي            -ج

.(م 2011)جائزة أفضل موظف مســـــــــــاند            -د

.(م 2013)هـ  جائزة افضل موظف مســـــــــــاند            
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(م2013)ختم التميز             / جائزة الخدمة الحكومية المتميزة إدارة الترخيص . 4

(  م2013). ماركا بمستوى نجمة واحدة/ جائزة الخدمة الحكومية المتميزة إدارة الترخيص . 5

(م2013).  جائزة الخدمة الحكومية المتميزة قسم ترخيص شمال عمان بمستوى نجمتين  . 6

(م2015).   ماركا بمستوى نجمتين  / جائزة الخدمة الحكومية المتميزة إدارة الترخيص . 7

(م2015). جائزة الخدمة الحكومية المتميزة قسم ترخيص شمال عمان بمستوى نجمتين  . 8

(م2017). جائزة الخدمة الحكومية المتميزة قسم ترخيص شمال عمان بمستوى نجمتين 9.

(م2017).  ماركا بمستوى نجمتين/ جائزة الخدمة الحكومية المتميزة إدارة الترخيص .10

(م2018).                     المركز األول/ جائزة التحول إلى الحكومة االلكترونية . 11

يص ترخوقسم بمستوى نجمتين الزرقاء جائزة الخدمة الحكومية المتميزة قسم ترخيص . 12

(م2019).                 البلقاء والطفيلة بمستوى نجمة واحده 

(  م2020).    جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة افضل مبادرة لتجربة تطويرية حكومية . 13
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